
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie udziela kredytów członkom organów administracji, zarządzających i nadzorujących, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
amortyzacyjne.Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Kwoty rocznych
odpisów amortyzacyjnych ustala się metodą liniową.Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne.

Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, a także naliczone
odsetki od tych aktywów.

Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej.

Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, a także naliczone
odsetki od tych aktywów.

Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej.

Związek nie posiada nabytych akcji, obligacji oraz innych inwestycji długoterminowych

Fundusz statutowy, jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie prawa i statutu, przeznaczony na finansowanie
działalności statutowej. Ustalony w rachunku zysków i strat wynik finansowy Biura Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększa lub zmniejsza fundusz podstawowy – statutowy.
Kapitał (fundusz) rezerwowy jest to fundusz specjalny przeznaczony na realizację zadań Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to
fundusz powstały z wpłat środków 1% odpisu pdof, a nie wydatkowany w latach poprzednich.
Zysk (strata) netto – wynik finansowy obejmuje wynik na działalności statutowej powiększony o pozostałe przychody i przychody
finansowe oraz pomniejszonyo pozostałe koszty i koszty finansowe.

Wynik finansowy jest przenoszony na fundusz statutowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Wynik finansowy Biura
Zarządu Głównego jest przenoszony na fundusz statutowy, a wynik finansowy Organizacji Pożytku Publicznego zwiększa lub zmniejsza fundusz
rezerwowy odpisu 1% pdof.

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Związek nie posiada zobowiązań długoterminowych, kredytów i pożyczek.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody podstawowej działalności operacyjnej całego Związku (składki członkowskie, darowizny itp.) 577 609,40 zł. w tym:  jednostki
organizacyjne - 475 338,72 zł„ przychody OPP  - 102 270,68 zł. Pozostałe przychody - 36550,35 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej statutowej całego Związku 622 981,45 zł, w tym koszty niepodpłatnej działanosci OPP - 128 772,79 zł. Koszty ogólne
zarządu - 58 815,52zł., pozostałe koszty operacyjne 23 934,54 zł. koszty finansowe 892,67,00 zł.

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018 r. nie został zwiększony ponieważ Związek wykazał strate w wysokosci 8 490,95 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 102 270,68 zł natomiast koszty w wysokości 128 772,79 zł, Środki pochodzące z 1% podatku dochodwego od osób
fizycznych były wykorzystywane na realizację zadań zgodnych z celami zawartymi w przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku
publicznego zgłoszonej i zawartej w KRS

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak
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Jolanta Armanowska Marek Bielec, Adam Spychaski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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